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Dzień dobry. Witom Poństwo serdecz-

nie izoproszqm do poronnej gimnostyki,

i.] i: rra to nie porodzimy, ole doleko zo no-

mi pozostoło juz]Boże Norodzenie (nowet

prowosłovlne, obchodzone 13 dni poźniej),

Zgodnie z źyczeniem wielu z nos Swięto

U|ły biołu, choć no krótko. W toki czos ser-

cc większości ludzi podie9oiq specjolnym

wzrus;eniom. Niekiedy udzielo się to ncwet

przedmiotom mortwym. W wigilię Swiqt

pękło serce dz,"vonu Zygmunto no Wowelu

i nie możno §yło, z9odnie z kilkusetletniq

trodcyjq, powitoć .iego biciem poczqtku no-

rvego roku. A tym rozem jest to już niezo-

przeczolnie rok rozpoczynojqcy nowe stulę-

cie i nowe tysiqclecie. Jeśli zotem chcemy

zochowqc zdrowie, kondycję iserce (jok

Czwon) no nostępnq tqkq okozję, stońmy

niezwłocznie przy otwortym szeroko oknie

i z mocnym postonowieniem wytrwołości,

systemotyczności i zopołu - rozpoczynomy,

Trzej krolowie przynieśli w tym roku uro-

czystość zokończenio Wielkiego lubileuszu
roku 2000 w Wotykonie, o zoroz nostęp-

nego dnio w Polsce po roz dziewiqty zo-

groło Wielkq Orkiestro Swiqtecznej Pomo-

cy. Kolejny roz okozoło się, że nowet nie-

wielkie dotki, c,le płynqce z serco m09q

wesprzeć coś, czemu serco brok, czyli opie-

kę zdrowotnq w noszym rn|oJonym reformo-

mi kroju. Bo oni przez chwiIę nie wqtpię,

że podniesiony podotek no ochronę zdro-

wio nie doirze do pocjentów, o nowet do

coroz bordziej zdesperowonych pielęgnio-

rek, czy personelu plocówek pogotowio,

'ołknq 9o zopewne Kosy Chorych no chore
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

odministrowonie i zorzqdzonie opiekq zdrowotnq (źe
o wystroju zewnętrznym już nie wspomnę), A przy tym
już niedługo przysłowiowego proszku od bólu głowy
czy plostro nie możno będzie kupić bez recepty (czyli
bez odczekonio w kolejce do lekorzo) co z dzikq roz-
koszq odnotujq (i według rozdzielniko odpowiednio
finansowo przeliczq) wyźej wspomnione Kosy. Obyśmy
urięc zdrowi byii! (Co nojskuteczniej może nom zopew-
nić wytrwole uprowionie gimnostyki poronnej - nie
ty!ko no nojblisze sto, ole i tysiqc lot),

Po wieku pory i wieku elektryczności przekonujemy
się, niestety, corqz częściej, że moło dobrego przyniósł
nom wiek qtomu. Gdyby nie zoistniołe przypodki zo-
chorornroń wśród żołnierzy poństw zochodnich uczest-
niczqcych w operocji w Kosowie, nigdy nie dowiedzie-
libyśmy się, że użyto tom pocisków uronowych, Polskim
oczywiście zołnierzom nic nie zograża, choć przeby-
wojq w tych somych okolicoch, Tok przynojmniej zo-
pewniojq nosze służby medyczno-wojskowe. Bordziej
zoniepokoiło nos informocjo z prosy omerykońskiej, że
Rosjo rozmieściło broń nukleornq w obwodzie kolinin-
grodzkim, o więc przy gronicy z Polskq. A gdzie niby
mieli umieścić wyrzutnie o zosięgu 70 km? Przecież
nie od dzisioj nosz kroj stonowi ,,przedmurze Europy"
i nie możno oczekiwoć, że z tego powodu będq no
nos spływoć some korzyści i splendory. Tym bordziej,
że przemy do tej wymorzonej wspólnej Europy jok do
kroiny wszelkiej szczęśliwości. A tom tok somo jok i u

nos 5q różne problemy (z bezrobociem włqcznie). Jeśli

nikt nie może nokozoć nom zoniechoć wszelkiej no-
szej odrębności (łqcznie z perspektywq uprowionio
gimnostyki poronnej w sposób zunifikowony i podpo-
rzqdkowony normom ogólnoeuropejskim) i to zowczo-
su, zcnim zożqdo się od nos tego joko portnero, o nie
joko dopiero od ubiegojqcego się, Nie tyle o serce ile
o szczodrq (w mniemoniu wielu) rękę ponny Europy.

Zechcq teroz Poństwo jok zwykle poćwiczyć trochę
somodzielnie, Jo tymczosem pójdę do Urzędu Miejskie-
go Smiglo, żeby przekonoć się, jok wyglqdo proceduro
wystowionio nowych dowodów osobistych, o włościwie
,,kort identyfikocyjnych". Szonsę no toki nowy dowód
mojq już trzynostolotkowie, jednok przy pierwszeństwie
osób 18-1etnich, dlo których będzie to pierwszy do-
wód tożsomości. Nie wiem, czy jest to już wzór obo-
v.,iqzujqcy oktuolnie w Unii Europejskiej, czy nie bę-
dziemy go z równym nokłodem kosztow wymienicć (bo
znowu coś robimy owonsem), ole nie moznq przecież
negowoć kolejnej ,,nowości". Podobno 30 zobezpie-
czeń uniemożliwi podrobienie, (Czyż nie tok somo
mówiono o polskich pieniqdzoch?) Jok dotqd z nie-
kłomonq rodościq zoobserwowołom, ze lv dwóch go-
zetoch przedstowiojqcych wzór nowego dowodu jest
tq sonlo osobo no zdjęciu, podoje się te some done
osobcwe (choć w różnej wersji), ole numer dokurnentu
jest inny. Rozumiem, że mioł być to tylko wzór, ole
wyszło śmiesznie,

Zoproszom do nostępnego spotkonio !

już jest to proces konieczny i nieunikniony, to przecież Gimnastukę potdnną ptz|lgotowola i prousad.zźla ttl,g!_.!._§

XXm Sesja Rady Miejskiej Smigla...
... odbyła się 28 grudnia ub.r. W początkorł,ej części
uczestniczyło w niej 21 radnych - nieobecnt Zyg-
fryd Budzyński, Jan Lisńak oraz Kazimierz Wasiek.
który doszedł po uchwaieniu uchwały budżetowej.
Ponadto w sesji uczestniczyli: radni Rady Powiatu
Kościańskiego: Józef C,leśla i Henryk Skrz}pczak,
sołtysi: Nowego Szczepankowa Marek Kunert i Karś-
rlic Zbigniew Kędziora, przewodniczący zarządu ko-
mitetu osiedlowego nr III Jerzy Gtzelczyk, Geno-
wefa Łączna - pełnomocnik Zarządu Nliejskiego
Śnigla d.s, Profilaktyki i Rozwiązyrł,ania Problemó-,,v
Alkoholowych, Sekretarz Smigla Wanda Jakubo-
wska, Skarbnik Śmigla Danuta Marciniak, radca
prawny Kamila Ławecka oraz, pracownik Urzędu
Miejsk_ego Śmigla Maciej Marciniak.
Sesję prowadził przewodrriczący Rady Miejskiej
Śm i gla Zy gmun1" Konieczny.

CO ROBIŁ ZARZĄD?
Sprawozdanie z pracy zatządu w okresie lliędzy-

sesyjnym złożyl Burmistrz Śmigla Jerzy Cieśla.
Zarząd między innymi:
O w drodze z w-olnej ręki złożył zamówienie na uło-
żenie kabli oświetl,eniowych na uI. ul. Bocznej
i A. Dudycza w Śmiglu. Prace wykona Energetyka

Poznańska - Przedsięb,io,rstwo Usług Energetycz-
nych ENERGOBUD spółka z o.o. z Leszna za kwotę
12.305 zł. (To teren nowego osiedla z 33 dział-
kami budowlanymi).
O W trybie zapytania o cenę zlecił zakup i dostawę
tłucznia do utwardz,enia dro,gi gruntowej w Starej
Przysiece Pierwszej. Prace wykona Przedsłębiorstwo
Transportolł,e ANTEX z Krzycka Wielkiego za kwo-
tę 14.056,56 brutto,
e Podjął 4 uchwały w splawie przeznaczenia do po-
działu geodezyjnego działek: u zbiegu ul, Bocznej
i. Prusa 117 Śmiglu, przy ul. Południowęj prz,v BtrTO-
NIARNI w Śmiglu, przy uI. Leśnej (uregulorvanie

_stanu prawnego drogi) w Bronikowie, prz1, ul. Dział-
kowej w Śmiglu (wydzielenie działki pod budowę
stac j i transf ormatorowe j ).
O Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia odpłat-
ności w 2001 r. za korzystanie z pomieszczeń Cen-
trum Kultury w śmiglu (Stawki drukujemy T,v in-
nym miejscu).
Burmistrz ponadto po,informował radnych, że od 30

listopada przeprowadzono 9 kontroli w zakresie
zgodności podatkowych. Przeciwko 4 osobom wszczę-
to postępowanie podatkowe.
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UcHwAŁY, UcHwAŁY...

Ogołem 1;odjeto ich 28. Między innymi w sprawie:
OPl"zyjęcia gnrinnego proglamu profilaktyki i roz-
wiązywania probiemów alkoholowych na rok 2001.
Zasady wvdarvania i cofania zezwoIeń na prowadze-
nie sprzedażv napojów alkoholowych drukujemy
w innym miejsctr, proglam omówimy w następnym
irumerze).

O Llczby punktórł, sprzedaży napojów alkoholowych
zaw-ierającl-ch porr,yże j 4,50lo alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedazv, zasad us_vtuowania miejsc sprzedaży na-
pojów alko}ro1olvr.ch w mieście i gminie Śmigiel.
(Wyciąg z te3 uchrvały - §1 * drukujemy w innym
rnie jscu).

@ Budzetu gn]ill}, Śmigiel na rok 2001.
I\Tad projektem uchrvał,v nie było dyskusji - radni
dochorly r lr,l,datki ustalili na wspólnym pósiedzeniu
\r/Szystkich komis;i rady (to taka nieformalna sesja,
bez udziału 1:rasv i mieszkańców). Za budżetem gło-
sowało 17 radnl-ch. przeciw było 3 a jeden radny
.,r,strzymał sie od głosu. (Podstawowe dane budżetu
drukujemy rv inn}-m miejscu).

S Okreś]er-rla starvki dotacji przedmiotowej dla Za-
kładu Gospodarki Komunalrrej rv Smiglu. Określono
następtijące starvki:
a) 18,18186 zł iosienrnaście złotych i ,..) z przezna-
czenietn na utrzl-iranie 1 m2 powierzchni lokali
w budynkach zasobu gospodarki konrunalnej. Różni-
ca między planor,van;,mi kosztami a dochodami wy-
nosi rninus 297.040,00 z1. Ogólna powierzchnia tych
lokali wynosi l6,337.16 irr'.
b) 1,129579 (jeCen złot_vch l ,..) z pTzeznaczeliern na
dofinansowanie ocz"vszczania 1 m'] ścieków przyję-
tyclr na oczyszczalnię gnrinną. (Planowany koszt
utrzymania ocz,vszczalni na 2001 rok: 871.020,00 zł,
planorvany dochód z opłat za odprowadzane ścieki:
5?0.100,00 zł, różnica miedzy kosztem a dochodem:
minus 300.920,00 zł. Ogolna ilośc planowanych przy-
.iętych sciekorv: 266.400 nr').

3 lTstalenia wl7kazu zadań ir-rlvestycyjnych nie wy-
gasających z upłylvem roku budżetowego. Za|iczono
do nich:

- 
kontynuowanie v,rodociągowania gminy - pozo-
stała kwota 72.509 zł ma zostać wydatkowana
rv maju 2001 roku,

- budclwę oczyszczalni rvraz z kolektorami
990.526 zł, kwiecień 2001 roku,

- 
i.nw-estycje ośw.iatowe - 14\.255 zł, czerwiec 2001

roku.
O Nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzie-
żowemu w Śmiglu. (O schronisku napiszę \,1, na§tęp-
nym numerze).

O Sprzedaży i odpłatnego nabycia nieruchomości
gruntowych połozonych w Nowym Szczepankowie.

Te dwie uchwały są ściśle ze sobą związane. Rada
Sołecka tej wsi chce nabyć grunt położony naplzeciw-
ko świetlicy wiejskiej i przeznaczyó go na sporto-łe
boisko, Aby go kupió, musi sprzeC.ać i;l,unt gminn,,z
położony z dala od świetlicy.
Na wniosek komisji finansowo-gospodalczej postarlo-
wiono,nadwyżkę z tej transak"ji - o}<oło 1000 zł -przeznaczyć ,do podziału na rarJnego".

O Zbycia w drodze przetargu gruntu rrie.zahildowa-
nego położonego w Śmiglu przy ul. I-eszczyńskiej
o pow. 2.80.16 ha.

O zakup gruntu wystąpiła firma I{OFFMAN FOLEN
Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiglu i_lro]ń/adz:!(_"a zakład na
terenie ŚMIGROL-u, w którym zatrudnia około 20
osób ze Śmigla i okołicy. Zajmuje się ona produkcją
formatek tapicerskich oraz handlem akcesoriarrri do
produkcji meb]i tapicerowanych. Nabycie przez nią
tej działki ma urnożliwić budowę nowych obiektól,v
i wzrost zatrudnienia.

l'adeusz Hanyż w imieniu komisji finansowo-§ospo::
darczej zgłosił wniosek, by przedmiotową działkę po-
dzielić na dwie i sprzedać w odrębnych przetarga"ch.
Urszula Ranke argumentowała: zyskamy więcej gdy
sprzedamy dwie dziatki, Jeżeli inrvestorowt zależy,
to najpierw kupi jedną, później drugą. ,,Rzecz w tynr,
by zyskać jak najwięcej pieniędzy - chyba, że ra-
bimy prezenty".

Kazimierz Wasiek ploponował, by wydzielić trzy
działki; ,,Hoffman z 40 zatrudnionymi nie potrzebuje
nawet jednego hektara. Jaki ma sens ładowanle pTzez
firmę pieniędzy w grunty, których nie potrzebr-ije?"
Andrzej Pecolt, pomny poprzedniego przetargu, któ-
rego firma Hoffman nie wygrała, r.vniosko-wał, by
w umowie notarialnej zagwarantowac sobie vlztost
zatrudnienia i inwestycje konkludując:,,Flóbmy
wszystko, by Hoffmana zatrzymać". Burnisirz wy-
jaśnił, że obwarowania można wprowadzić do regu-
]aminu przetargu.

Tego samego zdania był też wiceburmistlz Feliks Ba-
nasik - ,,Nie jesteśmy na tyle atrakcyjną gminą jak
Tarnowo Podgórne. Bezrobocie będzie rosło. Mus,imy
sobie odpowiedzieć na pytanie? Czy nam zależy na
tych, którzy są i chcą się rozwilać Planują wzrost
zatrudnienia o 1000/o. Albo będzietny z ptzyszłych in-
westorów wyciągać maksymalne pieniądze albo bę-
dziemy ,ich wspomagać i ogr'aniczać bezrobocie". Za
wnioskiem komisji (2 działki, 2 przetargi) głoso-łało
8 radnych, 13 było przeciw a jec',en się rvstrzytłał.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 ladnych, ż bylo
przeciw a 4 się wstrzymało.,

O Zatwierdzenia zmiany m,iejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy. Uchwał
w tej sprawie podjęto 11. Dot5lczyły one zlniany prze-
znaczenla gruntów na budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne (Bruszczewo, Glińsko, Koszanowo, Sta-

e
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re Bojanowo), bo,isko sportowe (Stare Bojanowo), pod
usługi rzemiosła związane z obsługą rolnictwa
i mieszkańców gminy (Poładowo), pod zab,udowę ga-
rażową (Koszanowo, Morownica), na tereny ieśne
i teren upraw polowych (Koszanowo), pod budo,uvę

stacji masztu komunikacji radiowej oraz urządzeń
towarzyszących dla potrzeb gazownictwa (Koszano-
wo).
@ Ustalenia opłaty adrninistracyjnej za czynności
urzędowe.
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej kosztować będzie 40 złotych
a za wydatlie zaśwradczenia o zmianie w zaśrviadcze-
nirr o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .-
20 złotych.

WOLNE GŁO§Y I WNIOSKI

Burmistrz Jerzy CieśIa poinformował radę, że

z wiceburmistrzem Fel,iksem Banasikiem 21 grudnia
ub. roku stanęli w Warszawie przed komisją legu-
lacyjną zajmującą się m.in. rnieniem p,oewangelic-
l<im. Ku zdumieniu wszystkich pastor oświadczył, że

wycofuje swoje uzgodnienia. (Przypomnę: rzecz do-
tyczy przekazania gnainie ewangelickiej posesji
w Śmiglu przy pI. Rozstrzelanych 17 i w Starym Bo-

CENNIK WYNAJMU PoMIE§zczEŃ w 200l ROKU
CENTRUM KULTIIRY W SMIGLU

sala widowiskowa
1. Wesela
2. Zabawa
3. Zabawa bez kuchni
4. Komunia
5. Zebranie z kuchnią
6. Zebt§,nis hez kuthn\
7. Stypa
B. Jubileusz,e, inne
9. Spektakle

sala klubowa
1. Komun,ia
ż. Zebranie z kuchnią
3. Zebran,ie bez kuchni
4. SWpa
5. Jubileusze, inne

sala kinowa
1. Wesela, zabawy
2. Zebranie z kuchnią
3. Zebranie bez kuchni,

sala kameralna
1. Zel,.rania, szkolenia
2. Kulsy wielogodzinne

Inne
1. Nagłośnienie
'2. Audio - Video
3. Wypożyczenie obrusów

* plus opłata ZAiKS
Wszystkie ceny zawierają VAT (22%)

janowie przy ul. Głównej 60 bez refundacji za Te-
nronty w zamian za pozostawienie gminie Smigiel bu-
d),.,ku przedszkola w Starym Bojanowie. Zob. ,,Wt-
tlyna Snrigielska" nt 23 z dnia 14.1Z.ub.r. strona 6).

Uchwałę, którą rada podjęła na poprzedniej sesji zło-
żyiiśmy do protokółu.,,Widzieliśmy rozczarowanie
członków komisji postawą strony kościelnej. Byc
może komisja sama podejmie w tej sprawie decyzję".
Urszula Ranke wypowiedziała się negatywnie o pla-
cy Straży Miejskiej: brak stałych godzin przyjmorva-
rlia interesantów, wybiórcze traktowanie mieszkali-
g5\^l, ,,Straż jest po to, by czuwała nad ład,em i pc-
rząd,kiem w tej gminie" - stwierdzIł,a na koniec
rłrypowiedzi.
Jztn Józefczak zauważył, że rrie ma infornlacjł o prze-
}.,iegu prac na oczyszczalni.

Po wyczerpaniu po,rządku obrad przev,rodrricząc;,
Iiady ivliejskiej Śmigla Zygmunt Konieczny zamknął
posiedzen,ie.
A następnie w salach Centrum Kultury w Smiglu
odbyło się opłatkowe spotkanie radnych Rady Miej-
skiej Śmigla (nie wszyscy ucz,estnicy sesji w ni;tl
uczestniczyli) z pracownikami Urzędu Miejskiego
śrrllgla.

(H. Z)

ZASADY WYDAWANIA i COFANIA ZEZWOLE\
NA PROWADZENIE SPRZEDAUY NAPOJOW
ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO

SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCE}I
§PRZEDAŻY, A TAKŻE xoNrnolą

PEZESTRZEGANIA ZASAD OBR,OTU TYNII
NAPOJAMI NA TERENIE MIASTA I GMI}-Y

sMIGIEL
(Wyciąg)

Zasady wydawania zezuto|efi na czas określony
minimum 2 |at ptzeznaczony do spożycia poza miej-
scem sprzedaży i 4 lat - gastronomia.

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedażlpoda-
u,anie napojów alkoholowych składa się w urzędzie
Miejskim Śmigla - Działalność gospodarcza.

2. Wn,iosek powinden zawierać:

a) irrię i nazwislro, adres, naz\^,ę i siedzibę firmy,
1r) adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu

gastronomicznego,

c) określenie formy sprzedaży napojów alkoholo-
wych:

- do spożycia poza m,iejscem sprzedaży

- do spożycia w miejscu sprzedaży,

d) określen,ie rodzajów napojów alkoholowych zgod-
nie z art. 18 ust. la ustawy z dnia 26.10,1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
aikoho,lizmowi,

e) podpis uprawnionej osoby do reprezentowania
przedsiębiorcy.

750,00*

460,00*

290,00"
240,00
29,00/h

X?.§Ofti
150,00
200,00
170,00

220,00
22,,00lh
14,00/}t

130,0
1?0,00

190,00
22,00l]n
18,00/h

14,00/h
11,00/h

17,0Oih
3,00/h
4,00/h

a
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3, Do wniosku nalezy dołączyć:
a) zaś.łiadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej lub alrtualny odpis z właściwego re-
jestru,

b) tytuł prawny lokalu,
c) pozytywną opinię sanitarną w przypadku zakładu

gastronomicznego.

4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownik Urzę-
du Miejski€go 

- działa]ności gospodarczej przepro-
wadza wizję we wnioskowanvm miejscu sprzedaży,
pod kątem zgodności usytuowania punktu i warun-
kol,v sprzedazy napojów alkoholowych określonych
w uchwale, po czym sporządzony jest protokół wizji,
5. Zebrany materiał zostaje przekazany do organu
opiniującego w celu wydania opinii w formie posta-
nowienia Zar ządu Mie j skiego.
6. }Ia podstawie opinii Zarządu Miejskiego wydawa-
ne są decyzje administracyjne przez Burmistrza.
Zasady rvydawania zezwoleń jednorazowych
1. Wnioski o wydanie zezwo]enia na sprzedażlpoda-
wanie napojów alkoholowych składa się w Urzędzie
Miejskinr Smigla - działalność gospodatcza.
2. Wrriosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko, adres, nazwę i siedzibę firmy,
Ir) adres punktu sprzedaży detaaltcznej lub zakładu

gastronomicznego
c) określenie formy sprzedaży napojów alkoholo-

wych:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży

- do spożycia w miejscu sprzedaży
d) określenie rodzajów napojów alkoholowych zgod-

nie z art. 18 ust. la ustawy z dnia 26.10.1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,

e) podpis uprawnionej osoby do reprezentolvania
przedsiębiorcy.

3. Do wniosku nalezy dołączyc:
a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub

aktualny odpis z właściwego rejestru,
b) kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alko-

holowych (z wyjątkiem OSP),
c pisemną zgodę właściciela terenu na sprzedaż na-

pojów alkoholowych w czasie organizowanej im-
prezy na wolnym porvietrzu.

4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownik Urzę-
du Miejskiego Śmigla - działa]ności gospodarczej
przeprowadzi wizję we wnioskowanym miejscu
sprzedaży, pod kątem zgodności usytuowania punktu
i warunków sprzedaży napojów alkoholowych okre-
śionych w uchwale, po czym sporządzony jest pro-
tokół z wizji.
5. Zebrany materiał zostaje przekazany do organu
opiniującego w celu wydania opinii w formie posta-
nowienia Zarządu Mie j skiego.

6. Zezwo|enie na jednorazową sprzedaż rrapojów al-
koholowych wydawane jest przez Burmistrza.

Zasady cof ania zezw oleń

l. Zezwo|enie cofa się, jeżeli zachodzą przeslan}<i
określone w art. 18 ust. 6 pkt, 1-6 ustawy o l,vycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu elkoho]izmo-
wi i zostały potwierdzone co najmniej jednym z ni-
że j wyn:ienionych dokumentów :

a) protokółem Policj./Straży Miejskiej
b) protokółem z kontroli dokonanej przez Gmi.nną

Komisję Rozwiązywania Problernów Aikoholo-
wych

c) protokółem (orzeczeniem) właściwego orgarru kon-
troli państwowej np.: Państwowej Inspekcji Hand-
lowej, Urzędu Kontroli Skarbowej itd.

d) zeznaniami świadków złożorryini ę, postępowaniu
administracy jnym.

2. W postępowaniu administracyjnym przy cofaniu
zezwoienia nalezy uwzględnić:
a) wyniki przeprowadzonej kontroli,
b) udokumentowanie przypadku, o którym mowa w

art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy o rvychowaniu
trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo.łi,

c) przed wydaniem decyzji zasięga się opinii Komi-
sji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicz-
nego { Qchrony Środowiska w przypadkach,
o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt, 1 i 2 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi.

WYCIĄG Z UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 28 grudnia 2000 roku

W sprawie: liczby punktór,v sprzedaży rrapojów alko-
holowych zawierających powyżej 4,50lo alkoholu
(z wyjątkiem piwa) ptzęznaczonych do spożycia po-
za miejcem sprzedaży, zasad usytuowarria miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych w mieście i gminie
Smigiel.

§1.
1. Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży
napojów zawierających powyże) 4,50io (z wyjątkiem
ptwa; pTzeznaczonych do spożycia poza miejscenr
sprzedaży w i]ości 50 punktów,
2, Ustala się następujące zasady usytuowania na t€-
renie miasta i gminy Smigiel punktów sprzedaży na-
oojów alkoholowych:
a) miejsc sprzedaży napojów alkoholowych nie na-

leży sytuować w bezpośredninr sąsiedztwie ze
szkołami i innymń placówkami oświatowo-wyclro-
wawczymi i opiekuńczymi, obiektami I<u]tu reli-
gijnego, zakładami op,ieki zdlowoinej i społecznej,
dworcami kolejowymi i autobusowymi, ośrcdka-
m,i skolenia i organami ścigania,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach usy-
tuowanie nriejsca sprzedaży napojów alkoho1o-
wych w bezpośrednim sąsiedzt.liie obi,ektó,w wy-
żej wymrienionych jest dopuszczalne po uzyskaniu
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pozytywnej opinii kierowników tych placówek
aTaz Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych,

3. Ustala się następujące warunki sprzedaży napojów
alkohololvych: osoby posiadające zavlolenie na sprze-
daż napojów alkoholo,o.zych zobov,liązane są do umiesz-
czetlia w punkcie sprzedaży w widocznym miejscu
informacji:,

- o zakazie sprzedaży alkoholu oscbom nie]etnim,
nietrzeźwym i pod zastaw wraz z informacją, że
jego złarnanie pov,zoduje gofnięcie zezlvoletr,ia oraz
o szkodliwości spożycia alkoholu,

* o zakazie spożylł,ania alkohoiu przed piacówką
posiadającą zezwolenie na sprzedaz napojów a1-

}<cholowych, & w przypadku sklepów róv;nież nił
ich terenie,

-- zezwolenie na sprzedaz napojów alkoholowych
(zab,ezpieczone przed ich zntszczenńern).

4. Zabrania się osobom posiadającym zezrvolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych do sprzedaży poza
raiejscem. sprzedaży, udostępniania }<irbtr<ów jednora-
zowych i otwieraczy do butelek, czy w inny sp,osób
umożlir,viania spożycia napojów aikoholowych na te-
ren,ie placówki lub przed placówką,

5. trosiadacz zezwolenia, które wygasło li,łb zostało
cofnięte zobowiązany jest do zwrotu zezwcllenia or-
garro,;vi, który je wydał.

{i. PcCczas trwania imprez dziecięcych i młodzieżo-
v";icir wprowadza się zakaz sprzedaży, podarł,ania
i i,pozyrł,a,nja oraz w-noszenia napojów alkoholo-vych
,ir ii:iejscach, rv których się imprezy odbywają.
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755.17ó
22.242
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5.I20

25.34B
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149.85?

I.764
1.000

28.859
2.000

57.26L

2.370.37B

82.567
26.610

9.024.604
1.239.900

Za zcz.łolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

odsetki od środków na rachunkach
bankowych

Odpłatność za przedszkola

Razem dochody:

Duzyrni pozycjami w dochodach są strbwencje i do-
tacje. Jest to b,ezwrotna pomoc finansowa udzielai-ra
grninie ptzez budżet centralny. Różnica między su.b-
wencją a dotacją polega na tym, że dotacje udziela
się na okreśIoną działalność 

- 
w naszym przvpadku

na zadania zlecone i powierzone.

Na kwotę 1.239.900 zł dotacji składają się:

- zasiłki i pomoc w naturze - 55B.B00

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 21J.500

- dodatki mieszkaniow€ 233.000

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowa\\-cze --
B8.000

-- schronisko młodzieżowe * 17.600

-- grobownictwo wojenne - 500

-_ realizacja zadań bieżących z zakresu admirristra-
cji rządowej - 125.600

- zadania z zakresu obrony cywilnej - 900

Na kwotę 9.024.604 zł subwencji składają się:

- oświata - 7.038.685

- ezęść rekompensująca subwencji ogólnej -
1,210.791

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 775.128

16B.394

60.000

71.48Z

L7.329.043

ffiffiffiffiffiffi $ffiffiffifr.ffi W pm§B{ m§§ffin§

Podatki:

-_ rolny

- rolny

- leśny

DOCHODY (w zł)

od osób prawnych
od osób lizycznych

- od nieruchomości od osób prawnych

- oC nieruchomości od osób fzycznych

- od środków transportowych od osób
prawnych

- od środków transportowych od osób
ftzycznycłl

- od spadków i darov,rizn

- łv formie karty podatkowej

- od posiadania psów

Opłata skarbowa
Czynsz za tereny łowieckie
Za świadectwa miejsca pochodzenia

zwierząt
Opłaty za wieczyste uzytkowanie
Wpłyłvy ze sprzedaży mienia

kornunaInego
Dzierżawy i 1easrng
Wpływy z usług
Wływy z różnych dochodów
Wpływy z usług opiekuńczych
Za manciaty
Odsetki za zwłokę
Udział w podatku dochodorvym od osób

fizycznych
Udział w podatku dochodowym od osób

prawnych
Opłaty eksploatacyjne
Subwencje
Dotacje na zadana zlecotle i powierzone
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WYDATKI (w zł)
R,oL},iICTWo I ŁowIEcTWo

- utrzymanie urządzeń melioracji wod-
nych - 20.000

- dofinansowanie spółki wodnej -43.1 62
TRANSPO'd*T I ŁĄCZNOSĆ
Całośc na remonty bieżące dróg i ulic
TURYSTYKA
całośc na schronisko młodzieżowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dotacja d]a ZGKiM
DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA:

- opraco-ń,alria geodezyjne i kartogra-
ficzne - 104.677

-- groł:ownictrvo - 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
,- urząd woje$,ódzki - 123.200

- rada miejska - 250.300

- urząci miejski - 1,442.215

- pozostała działalność - 235.395
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY, I{ONTROLI
I SĄDOWNICTWA
Całośc na uaktualnienie stałego spisu

wyborców
BEZPIECZEŃSTWO PUBLI CZNE
I OCHRONA POŻAROWA:

- obrona cywilna - 900

-- ochotnicze straże pożarne - 156.362

- straż miejska - 82.394
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Całość na odsetki od obligacji t zaciąg-

niętych pożyczek z WFOSiGW
RÓŻNE ROZLICZENIA:

- rezerwa ogólna i celowa .- 100.000

- odpis na lzby rolnicze - 22.464
OSWIATA I WYCHOWANIE:

- szkoły podstawowe - 6.t67.474

- gimnazja - 542.090

- dowożenie do szkół - 344.991

- oddziały klas ,,0" w przedszkolach
i szkołach podstawor.vych - 797.239

§zKoLI§IcTwo WYŻSZE
Całość na partycypację kościańskiej filii

UAM w Poznaniu

63.162

451,372

22.544

297.040

l05.177

2.051.110

2.400

239.656

937.660

l22.464

7.851,7s4

50.000

ftI uprcrwdę Jrlcrrlw!

ocHEoNA zDEowIA 168.394

Całość na przeciwdziałanie alkoholizmowi
OPIEKA SPOŁECZNA: 2.068.882

- zasiłki i pomoc w naturze - 866.417

- fundusz pracy - 22.536

- ośrodek pomocy społecznej - 531.929

- dodatki mieszkaniowe - 560.000

- zasiłki rodzinne, pielęgnac5ljne i r,vy-
chowawcze - 88.000

EDUKACJA I OPIEKA
WYCHOWAIVCZA:

- świetlice szkolne - 219.4|4

- przedszkola - 316,370

- stołówki szkolne - 109.707

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHEONA SRODOWISKA:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 865.920

- oczyszczanie - 150.640

- utrzymanie z,ieleni - 254.278

- oświetlenie ulic, placów i dróg -332.4l4

KULTtIRA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO :

- dotacja dla instytucji kultury -297.440

- biblioteki - 196.523

- badania techniczne świet]ic - 20.100

- remonty i wyposażenie ślvietlic _
41.419

- zakup en€rgii - 25,000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT: 167.945

- dotacje dla klubów - 155.194

- kontynuacja budowy zaplecza sporto-
w€go - 11.000

- ogólnopolski wyścig kolarski - 1.571

Ogółem wydatki L7.428.825

Deficyt budżetu gminy w wysokości 99.7B2 złotych
zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu oraz po-
życzkt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej,

ffpodstawie załączxika do Uchwały Rady Miejskiej śmigla
z dnia 28 grudnia 2000 roku opracował (H. Z.)

645.4gl

t.603,252

580.482

fiYlff(lE ,,WlIRYllE §lt|l6lE§,§Kfi"
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HĘffi Przy wig!IEimym stole
... w restaulacji }dARTA w §miglu 20 grudnia ub.r.
spotkało się około 30 samotnych osób z władzami sa-
morządołvymi: Burmistrzeirr Śmigla Jerzym CieśIą,
przewodniczącym Rady &Iiejskiej Śrnigla Zygrnun-
tem Koniecznym, członkiem Zarządu Miejskiego
Smigla i inicjatorką tychże spotkań Alicją Ziegler,
księdzem wikariuszem Ryszarciem Kinem i pracow-
nicarni Ośrodka Forrrocy Społecznej, które były orga-
nizatorami tej Wigilii. Honory gospodarza domu peł-
;iiiła Ewa Rado]ak.

Uroczystość rozpoczął ks. Kin intonując kolędę
,,łVśród nocnej ciszy", a następnie odczytał ewang€-
Iię o narodzeniu Chrystusa Pana. Krótkie okoiicz-
nościowe kazanie tozpaczął cytatem z picsenki śpie-
w,anej przez Arkę Noego: ,,Jest tylu dzisiaj sprag-
n,ionych i głodnych...". A następnie powiedział: Ciesz-
my się radością, że narcdzlł się Chrystus - Mesjasz
i życzę Wam wszytkim: Niech Jezus będzie w wa-
szych sercach dzisiaj, jutro i na wieki.

20 grudnia ub.r. w sali klubowej Centrum Kultu-
ry w śrniglu odbyło się uroczyste posiedzende Rady
Gminnego Związku Rolników, Kółelr i Organizacji
Rolniczych w Śmiglu, któremu przewodniczył prezes
Zygmunt Konieczny.
Gośćmi pos,iedzenia byii: Burmistrz Śmigla Jerzy
CieśIa, członek Zaruądu Krajowego ZRKiOR ró,wno-
cześnie radny Rady Powiatu Kościańskiego i prezes
spółk,i śMIGROL Ryszard Fornalik oraz prezes Za-
rządu Okręgu ZRKiOR w Lesznie Marian Kasperski.
Po po"witaniu gości Z. Konieczny obecnym i ich ro-
Czinom złożył życzenia zdrowych, spokojnych Świąt,
bogatego gwiazdora, wszelkiej pomyśIności w No-
wym Roku i spełn,ienia marzeń. A następnie łamiąc
się wzajemnie opłatkiem składano sobie życzenia -,,Oby w rolnictwie się połepszyło" - słychać było
zewsząd.

Frzy kawie, tradycyjnym makowcu i piernikach
M. Kasp,erski scharakteryzował aktualną sytuację
Polski rv świec,ie, a następnie rn,ówił o naszym wej-
ściu do Unii Europejskiej. Oto niektó,re jego stwier-
dzenia;

- tę127 rządzl, ten, kto dysponuje nowoczesną tech-
nologią,

- najbardziej ni.ekrzystnym dla nas zjawiskiem
jest utrata wschodniego rynku zbytu,

- dla nas byłoby lepiej, gdybyśmy najpierw weszld
d,o UE, a później do NATO,

Frzy 0 rOlnictwie

Ewa Radolak złożyła życzenia - wszystkiego naj-
lepszego: zdrowia i pomyślności oraz ,,WIARY, któ-
ra pokorruje przeszkody, NADZIEI, która .wpatruje
się w Nowonarodzonego, MIŁOŚCI, która nie pamię-
ta zlego".

Eurmistrz Jetzy Cieśla powiedział, że często prze-
chodzimy obok siebie zamyśleni, ale jest vr roku je-
den dzień, l.:ióry przyczynia się do tego, że staramy
się byc blisko siebie - spotykamy się przy wigilij-
nym stole. ,,I korzystaiąc z tej okazji, życzę Warn
zirowych, spokojnych Świąt i żyjmy z nadzle1ą, że
}iol,łry Rok będzie dla nas wszystkich pomyślniejszy".

A następnie, łamiąc się opłatkiern, wzajemnie ży-
czono sobie rvszystkiego najlepszego i przystąpiono
do spozycia wigilijnych p,otraw. Uroczystą atrnosferę
podkreślały odtwarzane kolędy, które również wspól-
nie śpiewano

- w Wielkopolsce 300Ą ludności żyje z rolnictwa,
a ze 100076 rolników, co 11 żyje w granicy ubó-
stwa - 700 zł na osobę,

- kapitał rolno-spożywczy w 800/6 ucieka na zachód,

- muszą być silne związki - wszelkimi sposobami
musimy się utrzymać - nie sprzedawać ziemi, co
najwyżej wydzierżawić - musimy przeżyć ten
przejściowy okres!

Wystąpi,enie M. Kasperski zakończył: żyjemy nadzie-
ją, aby politycy nas do UE źle nie sprzedali.

Po krótkiej plzerwie, w czasie której podano cie-
płe potrawy głos zabrał Ryszard Fornalik, który mó-
wił o krajowym związku rolników.
Stwierdził, że dużym błędem było nie rozliczenie po-
przednich władz związku. Nie zrobiono n&vv-et bilan-
su zamknięcia i otwarcia, nie rozliczono utworzonych
wokół zvłiązku spółek i spółeczek. ,,Ogromne pienią-
dze ą poza jego budżetem". Żeby należeć - trzeba
płacić składkę, ale trzeba też mieć informację, co
się z nią dzi,eje.

,,Abyśmy byli skuteczni, musimy mieć poparcie poli-
tyczne. Rolnicy muszą wiedzieć do jakiej partii chcą
być zbliżeni".
Od 20 lat każdy rząd nas dorzynał, Rok 2001 zapo-
w"iada się najgorzej. Budzet na rolnictwo na 2001 r.
jest niższy o 180/6 w stosunku do 2000, a 2000 do 1999
roku był niższy o i00/6. Tak więc rolnictwu zabrano

0płatknl

(H.z.l
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280lo budzetu! ,,To jest degradacja polskiego roł-
nictwal"'
F'ocieszen,ier: jest to, że trzy zwlązki rolnicze znowu
usiadły razem, by łvypracować jednolite stanowisko
odnośn,ie budżetu 

- 
domagamy się, by nakłady na

rolnictwo były takie jak w 1999 roku - i rolniczego
paliuza. Rybacy załatwili to sobie jednym pociągnię-
ciem.
Na koniec vzystąpienia Ryszard Fornalik życzyŁ
wsz),,stkim zebranym i ich rodzinom duzo zdrov,zia,
w'ęcej serdeczności i życzliwości, gdyz: ,,wiele za\eży
.,d nas Samych".

Do życzeń ptzył.ączył się też Burmistrz Śmigla
.Ierzy Cieśia, który m.irr. stwierdz:s,ł, że gminna wła-

Tracivcyjrrie, tltż po świętach Bożego Narodzenia,
Centru_m Kuliury w Śmiglu zorganizowano szósty
już z kolei KONCERT śWIĄTECZNO-NOWOROCZ-
NY.
Odbył się on 27 grudnia ub.r. Zaprezentowały się
rv nim te sarr:e zespoły, które wystąpiły w koncercie
pierrvszym. Zebrana publiczność przekonała się, że
pocz"vniły one w ciągu tych sześciu 1at duże postę-
p"rr, a przede F,rsz},stkil,n pojawiło się w nich, co bar-
dzo cieszy, batd,zo vriele młodych twarzy.
Koncert, tak jak i poprzednie, provladziła Barbara
}{encel, która n,a' wstępie stwierdziła: ,,tradycją
wszystkich koncertów świąteczno-noworocznych są
okolicznościowe wystąpienia. Zatem proszę o zabra,
nie głosu Wiceburrnistrza Śmigla Feliksa Banasika",
Wiceburmistrz wszystkim mieszkańcom życzył m.in.
,,aby w ]{owym Roku i I§or,vym Wieku wszystkim
rnieszkańcom -miasta i gminy żyło się lepiej".

Koncert rozpoczęła najstarsza grupa Łaneczna Ze-
społu Pieśni i Tańca ,,Żency Wielkopolscy" z Nie-
tązkorva, którego kierownil<iem i choreografem jest
Rafał Rosoiski.
Tancel,ze ptzy wtórze własnej * i bardzo młodej -kapeli wykonali tańce górali żywieckich oraz tańce
przeworsko-rzeszot;skie. Grupę do wystęicu plzygo-
tor,vał Jakub Majorek - ,,prawa ręka Rafała Rosol-
skiego",

Następnym wykonawcą był chór HARMONIA ze

Smigia pod kierownictwem Piotra Majera. Chór m.in.
vlykonał koiędy: Noc cudna, Serca ludzkie się radują,
Witaj Gwiazdko złota, Bracia patrzcie jeno, Jasna
Panna, V,/ędrowali trzej królowie.
Wspaniałym prz,eryll7ni}iem chóru był,,śmigielski
akcent koncertów świąteczno-noworocznyg|" - 

y7y-

s,tęp byłej śmigieianki na stałe mieszkającej we
Francji, byłej dyrygentki HARMONII, pani Aleksan-
dry Benyskiewicz-Gruse, która w towarzystwie męża
(oboje śplewają w katedra]nym chórze w Montpellier)

dza lo}iaina nie jest w stanie rozwiązać rolniczych
problemów, gdyż nie ma kompetencji, ale: ,,Dumny
jestem, ze w naszej gminie jest i pręznie działa zw:ą-
zek rolników, który bierze aktywn;z udział w wal-
ce o rolniczą egzystencję i przygotowuje rolników
do wejścia do Unii Europejskiej. Takiego z-wlązku
inni burmistrzowie i wójtowie mi zazdroszczą".

W trakcie posiedzenia odclrocizącemu, niżej pod-
pisanemu dyrektorowi Centrun: Kultury lv Smiglu,
wręczając piękny bukiet róż, serdecznie pcdziękorva-
no za konstruktywną współpracę, pomoc w organiza-
cji związkołvych uroczystości oraz złożano życzenta
zdrowia i pomyślności.

Hubert zbźerskź

zaśpiewała i zagrała na fiecie dwie francuskie ko-
iędy.
Po występie HARMONIt nastąpiła plzerwa, w czas,ie
której organizatorzy w sali kinowej przygotov/ali dla
uczestników koncertu ciepłe napoje i pierniki.

Orkiestra Dęta OSP Śmigiel pod batutą Jana No-
wickiego występ rozpoczęła trzema kolędami: Lulaj-
że Jezuniu, Hej w dzień narodzenia i Mędrcy świata,
by następńe zaprezentować karnawałowe rytmy.
Między innymi usłyszeliśmy La Palomę, -*riązankę

utworów latynoamerykańskich, ŻOłtą łaaZ podwod-
ną Beatlesów, aranżację waica Nad pięknym,, rno-

drym Dunajem Johana Strausa i wiel,e, wiele innych
melodii. Dwukrotnie bisowaii, a konc,ert tradycvjnie
zakończyli marszem.

Przypomnę, że szósty z kolei koncert ś,lriąteczno-
-noworoczny sponsorowali: Maria i Marian Wróble-
wscy - właścicieie sklepu obuwnLiczego i meblowe-
go przy placu Rozstrzelanych w Śmiglu oraz i:odzina
Marciniaków - właściciele Zakładu Fotograficznego
FOTO ELF przy ul, T. Koścuszki w Śmiglu.

(H.zl

ffiPEaTUAR KlN& ,,G[ffiTmtjl|ll"
12.01.2001, piątek, godz. 19.00

,,GNIEW OCEANU", katastroficzny, USA, 15 lat,

19,01.2001 piątek, godz. 17.00

,,ODWRÓCONA GóRA", aniltlowany, Polska, b.o.

26.01.2001 piątek, godz. 19.00

,,AGENT XXL", komedia, USA, 15 lat

Na wszystkie seanse bilety w cenie B zł
B. M.

I lur, p0 kon0er0ie...
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,,KRYMINAŁKI ...,
4.12.ub.r. Koszanowie na ul. Bruszczewskiej 0BŁllSZEilIA lIRllBllE

kierujący FIATEM 126p nr-ieszkaniec Smigla nie
zachował należytych środków ostrożności w trak-
cie cofania i uderzył w zaparkowany samochód
DAEWOO TICO, należący do mieszkańca Kołaci-
na. Wniosek do kolegium.

7.12.ub.r. - w Koszanowie na trasie E 61 (E 5) miesz-
kaniec Poznania kierujący DAEWOO LANOS,
w trakcie rvyprzedzania samochodu ciężarowego,

najechał na tył jadącego prawidłowo samochodu
FIAT UNO, którym ró,wnież kierował mieszkaniec
Poznania. Sprawcę kolizji ukarano mandatem.

11,12.uŁr.r. - mieszkaniec Śrnigla z uI. Bohaterów
zgłosił, że sąsiad wob,ec niego używał wulgarnyclr
słów. Strony pouczono,.

12.12.ub.r. - mieszkanka śmigla z ul. św. Wita zgło-
siła, że jej mąż, będąc w stanie po spożyciu alko-
holu, wszczął awanturę domową. Strony pouczono.

14.12.ub.r. - mieszkaniecCzacza z ul. Wielichowskiej
zgłoslł, że w trakcie naprawy ogrodzenia został
udeerzony przez sąsiada. Pouczenie.

15.1Z.ub.r. - mieszkaniec Śmigla zgłosił, że na ui. Ja-
gieilońskiej w Śmiglu, popTzez wystawienie na
chodnik skrzynek z owocami, następuje tamowanie
ruchu pieszych. Pouczenie.

16.12.ub,r. - mieszkanka Zegrówka zgłosiła, że jej
mąż, będąc po spożyciu alkoholu, wszczął awantu-
rę. Przed przvbyciem patrolu potricji strony doszŁy
do porozumienia. Mimo tego przeprowadzor\o z n|-
mi rozmowę.

16.12.ub.r. - mieszkanka Spławia zgłosiła, że jei syn
awanturuje się. Pouczenie.

19.12.ub.r, - zgłoszono, że na ul. Północnej w Śmig-
1u leży nieznany mężczyzna. Przybyły patrol po-
licji nikogo jednak nie zastał.

20,12.ub.r. - mieszkanka Przysieki Polskiej zgłosiła,
ze jej mąż wszczyna wobec niej awanturę. Strorry
poucZono.

20.12.ub.r. - mieszkanka Starego Bojanowa z ulicy
Głównej zgłosiła, że jej mąż, będąc po spożyciu
alkoholu, wszczął wobec niej i córki awanturę,
Pouczenie.

22.t2.ub.t. - właściciel BIL-BARU w Śmiglu zgło-
sił, że nieznany mu mężczyzua z niebezpiecznym
narzędziem biega po sali siejąc popłoch. Przybyły
patrol poiicji awanturnika nie zastał.

24.12.ub.r. - nieznana osoba zgłoslła, że na ul. Ogro-
clol.,,ej iv Śrniglu nieznani młodzi mężczyźni strze-
lają petardami. W trakcie patrolu tych osób nie za-
stano.

24.12.ub.r. - mieszkanka Śmigla z al, Paderewskie-
go zgłos,iła, że inna mieszkanka Śmigla, szukając
męża, wtargnęła na jej posesję. Pouczenie.

,,. zebrał H.Z.

Usługi ogólnobudowlane: maloił,anie
szpachlowanie, posadzkarstwo, płyt-
karstwo. Telefon 0608-705-043 ]ub
0502-630-190

Sprzedam FIATA 126p ,rocznik 1983, do remontu.
Tel. 51B-5B-89

Biuro rachunkowe,
Wieś, ul. Śmigielska
ty, KpiR.

Korepetycje - język niemiecki tel. 5-1B0-125 ot,az

tel. kon". 06022B4 3B3 po godz, 17.00

PROFESJONALNE VIDEOFILMOWANIE

Komputerowy montaż. Cyfrowa obróbka obrazu

i dźrvięku. Trójwymiarowe efekty specjalne.

Zanlrn wybierzesz - przyjdż obejrzeć film.

śMiGiEL, UL. MoRowNIcKA 20, TEL. 51B 99 58

Mala rstwo-tapecia ]§tw0

toboty ogólnobuilowlane

IVIarek Krzyslak
BRoNIKowo, UL. MoRowNIcI(A 35

tel. 518-94-85, kom. 0-601063379

Poleca świadczenie usług w nowych posezonowych

cenach w zakresie:

S malowanie

S tapetowanie

Ę szpachlowanie

fr płytki

$ boazerie PCV
S sufity podwieszane z płyt gipsowych i typu OVA

$ ścianki działowe z płyt gipsowych

S kompleksowa adaptacja poddaszy, szeroki zakres

p,rac ogólnobudowianych

Gwarancja wykonania usług oraz faktury VAT

z,APRAszAM

BEzPŁAIllE

Magdalena Lemańska, No,uva
60, tel. 51BO-B52. PIT-y, ryczał-

llastępny nr 25.0I,200l

l0
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26.11.rrŁl.r. w Sierpowie odbyła się uroczystość

otrł,arcia i poświęcenia świetlicy wiejskiej, w której
uczestniczyła miejscowa społeczność oraz zaproszeni
gcście: Burmistrz §migia Jerzy Cieśla, przewodni-
czący Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt Konieczny
oraz ks. proboszcz ilenryk Grześkowiak z Radomic-
ka, do której to parafii Sierpowo należy.
Ficnory gospodarza domu pełnił sotłys i radny Bog-
dan Turlrński, który po powitaniu uczestników po-
prosił burmistrza o dokonanie symbolicznego pTze-
cięcia rvstęgi a ks. proboszcza o poświęcenre obiektu,
w którym oprócz świetlicy mieści się też strażacka
reiliza,

W okolicznościowym przemówieniu burmistrz
przypomniał historię budowy, która rozpoczęła się
9 kwietnia 19B4 r, od decyzji ,.. rozebrania, ze wzglę-
du na stan techniczny, poprzedniej świetl,icy. Wów-
czas też postanołviono, że w nowym o,biekcie będzie
i wiejska świetiica i strażacka remiza.
Realizację zadania na swe barki vrzięli społecznicy:
Kazirnierz Olejnik, Stanisław Gałka, Czesław Dwor-

czak, Konrad Urbański, Felicia Chrl',ścicka, Maria
Senftleben i Franciszek Chróśclcki.
Budowę obiektu zakończono w 1995 tol<i.ł, a rn, latach
następnych dokonywano zaku.pó,.ł ,,,łry.oosazenia.

Ostatnim był zakup dwóch i191-1;in]l6y,, o.-*aianygh
drewnem, które ogrzeinają dużą salę. lL'eren przed
obiektem utrvardzono kostką brukon ą.

Przewodniczący rady podkreślił, że Sierpo""vo jest
chyba jedyną wsią, która w okresie powojennym
wybudowała dwie świetlice.

Po części oficjalnej spożyto kolację a następnie
bawiono się do późnej nocy.

Ogólny koszt budowy i wyposażenia wynosi
94.737,25 złotych. V/ tynr: budżet 77.777,a3 zł, fun-
dusze wiejskie 7.435,09 zł i wkład lud_ności 10.125,11
złotych.
Z ogólnego kosztu na roboty budowlane przypada
77.894,7l zł, wyposażenie 15.771 ,68 zŁ t inne (głównie
nadzór budowlany) 1.070,B6 złotych.

(H.z)

APEL Do
MIBSZKAŃCOW
IĘ{IA$TA I GMINY SnłrcrEr,

Od dłuższego czasu zb,ieram i kompletuję mate-
riały do opracowania rnonografii ,,Historia kultury
fizyczne1, rekreacji i sportu na terenie obecnej Gmi-
ny śrnigiel w XX r,vieku" (dotyczy też b. gminy Sta-
re Bojanc-*zo obecnie gminy Śmigiel). Do pełnego
obrazu tego okresu brakuje danych i materiałów
z iat 1900-1960 (dokumenty, stare czasopisma, opi-
sy, wsp,omnienia, zdjęcia itp.).
Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu materiałów
o tej ternatyce, to uprzejn:lie proszę o ich wypożycze-
nie celem wykonania zdjęć wzgL fotokopii (za po-
kwitowaniem do zwrotu), Dokumenty mogą dotyczyć
indywiduainych osób byłych sporto,wców, tr€nerów,
działaczy, organizacji sportowych i klubów, organi-
zacji społecznych.
Szczególnie cenne są dokumenty i zdjęcia z organizo-
wanych zajęć kultury ttzycznej i rekreacji (pokazy
gimnastyczne, majówki, wycieczki, zawody sporto-
we) a takze dot. wykonywąnych prac sp,ołecznych
np. budorvy boisk, basenu, urządzeń w szkołach.

Szczegóinie chodzi o materiały tego rodzaju zby-
łych:

- Towarzystw Gimnastycznych,,SOKÓŁ",

- druzyn harcerskich, zuchowych, skautowych,

- klubów sportowych (pilkarskich, cyklistów, in-
nych dyscyplin),

- szkół podstawowych, zawodowych roiniczych,
SPR-ów, szkoień i kursów,

- organizacji Młodych Polek, Katolichiego Stowa-
rzyszen,ia Młodzieży Męskiej i Zeńskiej, nielegal-
nych kółek w okresie zaborów, niern,oli i okupacji,

- organizacji ZWM, ZMW, LZS np. i(.S. ZWM
,,ZRYW" w Śrniglu, HI(S (harcerski.; w Sn:iglu,

- materiały po byłych tLenerach, nauczycielach
l, dz,iałaczach klubów i związków oraz cl"gsnizacji,
Indywidualnie zwróciłem się do ziianych rni osób

o pomoc poprzez wypełnienie ankiet i umożIiwienie
zdjęć oruz eksponatów (chcielibyśmy też zorgailtzo-
wać w Centrum Kultury - wystav;ę o tej teł:atyce).
N{ieszkają u nas osoby, których bliscy byli sportow-
cami, trenerami, nauczycielami i działaczami, a któ,-

rzy już nie żyją lub mieszkają poza §miglem. Trzeba
uratować i pokazać potomnym to co było. Proszę za-

tem o pomoc i osobisty kontakt ze mną telefon
(0-65) 5-180-082 najlepiej po godz. 20.00. Pracą za:-
rnuje się zespoł powołany przez Radę Sportu. Proszę
o pomoc.

Przewodniczący Rady Sportu

Leszek Balcer
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EUnllPEl§tl l(tUB
13 grudnia ub,r. odbyło się spotkanie, które w spo-

sób urocz.vsty i symboliczny otwarło działalność
Sz}<olnego Klubu Europejskiego działającego w Ze-
spole Sz}<ół Rolniczych im, Jana Kasprowicza w Nie-
tążkowie.

Posiedzerriu przewodniczył Mikołaj F'ajfer, uczeń IV
klasy Technikum }Iodow-li Koni, który na wstępie
przedstawił lidera klubu Adriana Strzeszyńskiego,
również ucznia kl. IV THK oraz gośc,i: Teresę Tom-
czak reprezentującą Starostę Kościańskiego, zastęp-
cę dyrektora szkoły Jacka Nieniewskiego, kierowni-
ka praktyk zawodowych Stanisława Grześkowiaka
oTdz opiekunów klubu: Teodozję Ratajczak, Ewę
Czwojdę, Katarzynę Hordecką, Agnieszkę Ratajczak
i Grzegorza Głowackiego.

Jak już wspomniałem, inauguracja działalności miała
symboiiczny charakter - tematyką z:wiązaną z Unią
Europejską uczn,iowie tej szkoły zajmują się już od
dawna organizując tematyczne debaty - np. w 1999
roku z uczniami śmigielskiego liceum na temat ro1-
nictwa, oświaty, kultury i bezpieczeństwa w UE. Du-
ży nacisk kładą na ekologię. Członkowie klubu
uczestniczą w programie szkoleniowym Europa No-
stra, który real,izowany jest we Wrocławiu. Trzech
uczestników klubu reprezentuje szkołę w powiato-
wych eliminacjach konkursu o Unii Europejskiej.
W połowie grudnia członkowie kiubu wzięIń udział
w wa]]szawskim zjeździe zorganizowanym pod ha-
słenr PRZEZ EDUKACJĘ DO EURCPY.
I właśrrie edukacja stała się tematem wiodącym dys-
kusii, w której udział w-zięli zarówno uczniowie jak
i goścńe. -: 

i_.,i. :,1i. i.,;:;;j

W pierwszej kolejności należy przełamać barierę ję-
zykową - mocno podkreśIało kierownictwo szkoły.

,.Biegłe po,rozumie,il/anie się chociaż jednym zachod-
niln językiem, to kapitał w który warto inwestować"
_-- povfigd2iał J. Nieniewski.

S, Grześkowiak, organizator wakacyjnych praktyk
uczniowskiclr we Francji, m,in. powiedział, że od
wstąpienia do UE nie ma odwrotu. Musimy to zrobić,
jeśli nie chcemy jako kraj, społeczeństwo znaleźć się
za ekonom iczną i gospodarczą burtą, Ale w tym
wszystkim - podkreślił - należy pamiętać, by nie
zattacli: własnej tożsamości. Pamiętajcie, że jesteśmy
Polatr<arrri, z Polski o którą nasi dziadowie mocno za-
ł:iegali".

W toku, dyskusji stwierdziłem, że byc Europejczy-
kiem, to być człowiekiem na pewnym poziomie. Do-
tyczy to głównie kultury zachowania, a przede
r,vszystkim integracji międzyludzkiej -- od bardzo
wąskiej, rodzinnej poprzez środowiskową, narodową
i w końcu ogólnoeuropejską.

Lider klubu przedstaldił zamierzenia na najbliż-
szą przyszłość: wzbogacanńe form integracji młodzie-
ży wiejskiej z miejską, zlot w postaci festynu klubów
ząjmujących się problematyką Unii Europ,ejskiej ,or-
ganizację integracyjnych wyciecz,ek. Zostanie też
opracowana ankieta, w której rnłodzież będzie mogła
wypowiedzieć się na temat nadziei i obaw zwląza-
nych z wstąpieniem do UE. Jej wyniki wytyczą da1-
sze kierunki działania.
PS. .,, §&Ł
W trakcie posiedzen,ia pojawił się pierl.vszy nume]]
szkolnej gazetki - miesięcznika ,,Szkolne echo", Jej
redaktorem naczelnym jest Agnieszka Ratajczak, za-
stępcami są Małgorzata wagner i Arkadiusz kierec-
ki, a reporteranri: IVTar]ena Bartkowiak, Anna Pod-
rzvcka, Marta Skorupińska, Beata Kaczmarek, Anna
i\{eyza, Katarzyna Hryc i Bernadeta Radzińska. Opie-
kurrem jest Jaciek Nieniewski. Objętośc 1. numeru:
B stron formatu A4. W nim m.in.: o 15 tys. zł, które
dla szkoły wywalczyła nauczycielka biologii - opie-
kun koła ekologicznego Teodozja Ratajczak zajmując
1. rniejsce ,61 kategorii kulturowej konkursu pod ha-
słem: ,,Działania proekologiczne w ramach strategii
Iozu/oju obszarów wiejskich", o szkolnej olimpiadzie
umiejętności roln,iczych i jej laureatach, wywiad
z dyrektorem szkoły Aleksandrem Wojciechowskim.
Jest też i krzyżówka, i przepis kulinarny, i reklama
oraz cała strona pozdrowień.

(H.z.)

KOMUNIKAT
Zaruąd POD im. Wł. Piocha w Śmigtu składa ser-

deczne życzenia Świąteczne i Noworoczne życząc
zdrowia i szczęścia w 2001 roku i XXI wieku wszyst-
kirn DZIAŁKOWICZOM i ich RODZINOM.

Jednocześnie uprzejmie prosimy wszystkich, któ-
rzy dotąd n,ie uregulowali opłat za 2000 rok oraz jed-
norazowej dopłaty ,,za wodę" w wysokości 20,- zł
do szybkiego wpłacenia na nasze konto w Banku
Spółdzielczym lub u skarbnika p. Ireny Żak, ul. Ma-
tejki.
21 grudnia 2000 r.

Prezes Zarządu POD im. Wł. Piocha
(-| Leszek Balcer

Z okazji Nowego, 2001 Roku i wejścia w XXI
wiek życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
i szczęścia w zyciu osobisĘm a także w życiu nasze-
go OSIEDLA, szybkiego dokończenia budowy OB-
WODNICY oraz zdrowego środowiska naturalnego
i bezpiecznego MIASTA

składa
z^nzĄD sAMoRzĄDU n[IESZKAŃcow

OSIEDLANr3wSMIGLU
( _|'ffłń^a'fłł,7,ro

Z- ca Pr z-ew odniczącego
(-) Leszek Balcer

sekletarz
(-| Władusłau Holfmann
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łIt,or;z:-,,sie podsu,reo.łanie konkursu odbyło się 19

gri.idllia ,,ti:.r,. rv Don,lu Działkowca im. Romana Wa-
Jigór,,l, ri- Śinrglu.
'liii,-:1,or,,z,,-_"ti-.śct m.in. uczestniczyli: burmistrz Jerzy
i-,r.,sli. .,r,iceLulti,istrz Feliks Banasik, p]rzewodr}iczą-
C]l. ],l,ł,r, Zr-gnl.int Kr:nieczrry o]]az prZewodntczący
iiolll, osiecilc,,,,,vcjl nr i Jćzef Hermanowicz i Nr IV
lJloclziillr:t,z Drólliovlski. Gospodalzem uroczystości
ilr-r zasieiJc€l i;l,z,e-wodniczącego samorządu osiedia
:lr iii - cl,gall,,zatcra konkursu Leszek Balcer, który
:.] \..:,..l]-e stv',ierdz,ił, Że ,,Komisja konkursowa do
l:ja..,,i:.laclil rlie llrała pod uwagę domy aktywu Za-
,,z9t.lu a::iei.]a, r;,.cill:.c}r Prady Mlejskiej Smigla oraz
ilił,:i-,.-lli<l -- llieriłlhonioścr, któr;.ch stan uległ popla-
-,.;ie es:eit-czi,ie1 ło iniesiącu wrześniu".
iriO]§{iRO}VE TY'IIJŁY DOM - MISTER - 2000
rll,ruyrirały posesje :

Vv' kategorj.1 ti,aiuy jednorodzinne starsze w centrum
1,1,1ia-sta:

i . il;:, Pr;l..tckiuh. ul. Póinocna 23.

:]. L] r. lł'\r;oc}<ich, u1. jana N'latejki 9,
']. p-:. Wasie]c-łskich, il1. Jana Mate;ki 15.

Ę i;ii-i-t:gorii domy jednorodzinne nowsze z zielenią
i:rzeti huńyrikanti:
r. 1-11.-.. Sci:cie,wskicli, ui. Allonsa F'echnela B,

:)., pp. ijroinirickich, ui. Ludlvika Mierosłarvskie-

80 1,

3. i,p. L)igasów, ui. Cr,. Stanisłalva Skarzyriskie-
go 36.

j.'o,..aclto ti.t.uł_l- rv tej liaiegoiii otrz,vmały jeszcze na-
ste;i_lt-ljące i-rierlichomości: pp. Każril,ercza}<ów, ul, Ig-
riace!]c l]ac]ere,ł,,si<iego l4; pp. Szczepaniaków, ul. Ig-
liacego Padele."vskiego 5; pp. Okoniewsk.ch, u1. Lud-
,.v,ka j\,lielos1l,i,;skiego B; pp. Kasperskich, ul, Ludwr-
ka ll,liiei-osłaił,skiego 23; pp. Nowakow, ul. dr. Stani-
sła-ła Skarzi-ńskiego 26; pp. Ratajczakólł, ul. Alfonsa
F'ec}.lneli,i 6; pp. T§owakc,ł-, ,-ł1. l,'ółnocna i3; pp. I(lup-
szi;lv, 1.1l. l]ołnocna 15.

\ii, kategorii dortly lvielorodzirrnel
1. budnek Zakładu Gospodarki T(omurralnej l Miesz-

kanio'u.iei, ul. Północna 5,

2, budyriek Wspóinoty l{auczycielskiej, ul. Ludwi-
ka Miercsłarłzskiego 25a.

W kategolii rezydencje;
l. pp. Llazulków, ui. dr. Starrisłau,a Skarzyńskie-

go 11,

2, pp. Fr,rnal.ików, ul. dl. Stanisława Skarzyńskie-
go 13.

Ti La'rgolii dolny ze skleparni:
1. pp. Sia-wrzvi.iakór,v, plac RozstI,zelanych 21,

Z. pp. Gruszeckich, ul. I{enryka Sienkie.,i,icza 9,

3. pp. Kaczmarków, ul. Herrt,;,.ka Slerikiervlcza 2I.
W kategorii urzędy i instytucje:
1. Bank Spółdzielczy, plac Rozstrzeialrych 13,
2. Urząd Miejski Smigla, plac Woiska Fols;kiego 5.

Po wręczeniu właścicielom i admirristratorom po-
sesji dyplomów i praktycznych nagrod lrf L;,iclorvanych
pIzez zaTząd osiedla, rozpoczę}a sir; d;sk,;.sja. Bur-
mistrz Jerzy Cieśla zarządowi osiedla poglatulował
wspaniałego pomysłu i doprowadzenia do końca jego
reaiizacji. ,,Należałoby go powielić w pozostałych ko-
mitetach osiedlowych i w innych miejscowościaclr
naszej gminy". Wyraził też uznanie i podziękowanie
za wysiłek właścicielom wyrożnionych posesji. Dzię-
ki konkursowi znacznie podniosła się estetyka mia-
sta, co doceniają głównie przyiezdni.
Henryk Skrzypczak, kierownik ZGKil\Ą rv Śrniglu
stwierdził, że budynki komunalne są konserwo\\,ane
systematycznie i ,,nie forowaliśmy w konkursie jed-
nego". Nowe elewacje są szare, bo ,,czekamy na ob-
rł,odnicę. Nie ma sensu z punktu ekonclmiczrle§o na-
dawac im kolorystyki, skoro każdy prze;eźdża.lący
samochód ją zabrudzi. Wspomagamy za lo inrcjaty-
wy mieszkanców naszych domow, którzy chcą rniesz-
kać w ładnym otoczeniu". Zaapelou,ał do bulmi^
strza: ,,Aby nasze miasto lryło jeszcze piękniejsze,
ktoś z urzędu winien nadawac poszczegóJ.nynr i:u-
dynkom kolorystykę, a my się do niej dostosujeirry".
Jerzy Wojciechowki, dyrektor Banku Spółcizielczego
w Śmiglu, dziękując za wyróżni.enie, poinforłtrc;ał
zebranych, ze bank na jgorsze inotnenty przeŁlllrął,
nie upada i będzie działał coraz 1epiej. Ryc moze
jeszcze w 1. kwartale zostanie iłruchomion}, barlko-
mat.

W toku dalszej dyskusji mówiono o ogromnej
plac)/ jaką wykonał ZGKiL{ oTaz mieszkańcy
właściciele posesji, dzięki ktore3 ,,Smigie1 nam wy-
ładnłał". Aie, jak powiedział L, Balcer, niepokoją nas
przejawy wandal,izmu i trzeba zwlększyć wysiłk,i, by
im się przeciwstawiać.

Na koniec dyskusji strvieldzono Smigiei trzeba
wypromować. Naszymi atrrtar:'li "cą: ocz;is:czalnia,
w}sypi5}g, gazyfikacja i pracolłzitcść naszvch miesz-
kańców.
Ostatnim punktem spotkania b,vło pov,zcłanie FUl{-
DACJI CZYSTY ŚiltlclEt _ GMI}TA, w której
pracę m.in. zadeklarowali: Zygmunt Sobolewski, An-
drzej Piasecki, Zygrnunt Ratajczak i Michał Gru-
szecki,

(H,z)
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Poinysł dziaŁaczy samorządowych jest strzałetn
w dziesiątkę i godnym kontynuowania w latach na-
tępnych oraz powielenia przez jnne samorządy.
Osobiście nie zgadzam się ze wszystkimi werdykta-
mi, ale to rzęcz przyjętych przez komisję kryteriów
i gustu.

W pełni popieram apel H. Skrzypczaka odtrośnie ko-
lolystyki remontowanych budynków i rozsze-zam go
o sprawy architektoniczno-budowlane. W wieiu przy-
padkach w trakcie remontów i modernizacji budylr-
ków znikają zabytkowe, charakterystyczne d]a daw-
nego budownictwa elementy - ciekaWe czy kon-
serwator wydał na to zgodę?

MyśIę o dachowych powiekach (to rvysunięte z po-
łaci dachu okna w drewnianych obramowaniach
przypominające kształtem zamknięte powieki, oświe-
talające strychy lub mieszkania na nich urządzone.
Zob. budynki przy: II. Sienkiewicza 14, Lipowej 15

i 18 - tak najprawdopodobniej w połowie XIX wie-
ku wyglądały wszystkie budynki), złamaniu symetrłi
budynków (np. z jednej strony drzwi okno szerokie,
z drugiej tradycyjne - wąskie a wysokie). Mamy też
,.potworek architektoniczny" powstały z unowocześ-
nierria tylko jednej części budynku bliźniaczego.
A propos drzwi. Te wspaniałe dowody kunsztu i so-
lidnej stolarskiej i kowalskLiej roboty, artystycznej
duszl, wykonawców - dekoracje, ornarnenty, też
niestety są wymieniane i zamieniane najczęściej na
drewnianą ramę obłtą tekturą, na którą z kolei przy-
kleja się boazerię. Spacerując przejdżmy się chociaż-
lry ulicą Lipową, H. Sienk,iewicza i popatrzmy na sa-
me drzwi, niektóre z 75-Ietnią historią (płac Roz-
strzelanych 4)! Na ich klamki i zamki. To są dzieła
sztuki! W jednym z budynków, by otwarte drzwi nie
zwężały prześwitu korytarza, w jego ścianach łvy-
kuto wnęki, w których skrzydła drzwi się chowają,
a w jednej z nich (wnęce) wykuto dodatkową wnękę,
rv której chował się zamek tychże drzwi.
Ciekaw jestem czy i gdzie przechowywane są drzwi,
zgodnie z nakazem konserwatora, z budynku pp. Szy-
dłowskich (ul. św, Wita 23) z niezwykle b,ogatym ro-
ślinnym ornamentem.

Tak rvięc -* nriech też ktoś czuwa i nad tak na po-
zór drobnyrni sprawami. Niech Smigiel i okoiice pięk-
nieją i unowocześniają się, ale niech to dzieje się
w sposób, który nie popsuje ogólnego i tradycyjnego
wyglądu śmigielskiej starówki. Że tak można, świad-
czą niektóre MISTERY śMIGIEL 2000.

W!lIEZA
Nie powiodło się szachistom WiEŻY w rozgry\^,-

kach drużynowych ubiegłego sezonu.
W Wielkopolskiej Lidze Szachowej Juniorów nas,i za-
wodnicy zajęli ostatnie, 6 miejsce zdobywając ogó-
łem 9 punktów. Zwyciężył WIC}IER Zbąszyń zdoby-
wając 24 punkty.
Rórvnież setliorzy, w zasadzie byli to też juniorz;",,
w- grupie zachodniej ligi strefowej zajęii ostatnie, B

niejsce zdobywając 14,5 punkt. Zwyciężyli szachiści
Ż.EGRZA Poznań, którzy zdobyli 60 punktów.

Za to dabrze się spisali reprezentując swoje szko-
ły rv powiatowych i rejonowych rozgrywkach. Ogó-
łem zdobyli 13 medatri.
Uczniowie szkół podstawowych zajęli następujące lo-
katy:
Agnieszka Stankorviak - 2 m. w powiecie i 13 w re-
jonie ,

Agnieszka Adamczak - 3 m. i 19
PawełJudek-1*.i8
Michał Wypyszak - 3 m. i 10.

Ponadto w powiecie Mar,iusz Leśniak był 5, a Łukasz
Woźny - 6.

Uczniowie gimnazjum zajęli następujące lokaty:
Małgorzata Łupicka w powiecie była 1, w rejonie 2,

Malwina Primel była 2 i 6,

Patrycja Cichoszewska była 3 i 12,
Błażej Kuśnierczak był 2 i 7,

Karol Szwarc był 3 i 11.

Szymon Drożdżyński w powiecie był 4.

Ucznior,vie szkół ponadpodstawowych zajęli następu-
jące lokaty:
Magdalena Judek w powiecie była 3, w rejonie 1,

Marcin Woźny był 1 i 4,

Łukasz Prime1 był 2 i 2,

Robert Woźny był 3 i 3.

Do mistrzostw Województwa Wielkopolskiego awan-
sorvali: Małgorzata Łupicka, Magdalena Judek i NTar-

cin Woźny.
W połowie października ub.r. Roman Borowski

poprosił zarząc1 klubu o zwolnienie go z dniem 1 li-
stopada z funkcji instruktora. Swą decyzję uzsadnił
następująco: ,,ob€cny mój wiek nie pozwaia mi na
tak dalszą intensywną pracę". Wskazał równ,ież swe-
go następcę - instruktora szachowego Małgorzatę
Adamczak. Zarząd klubu, w którym najaktywniej
pracują: Małgorzata Józefiak, Anna Tomczak i M,iro-
sław Judek, obie prośby R. Borowskiego spełnił.
(Pełni on rv dalszym ciągu funkcję prezesa klubu).

Pierwszą ,imprezą zorganizowaną przez nowego
instruktora były Mistrzostwa Miasta i Gminy Śmi-
giel zorganizowane pod hasłem GWIAZDKA 2000,Hubert zbierski
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które odbyły się 17 grudnia ub.r,
W turniei,.r udział r,vzięło 26 osob.
Wśród c}rłopcó,,ł, trristrzem został Robert 'Woźny,

a dalsze mrejsca za;ęli: Marcin Woźny, Michał Płó-
crennik, Łu]<asz Primel, Marcin Piotrowski, Paweł
Prirtel. Michał Wyp).szak, Karol Szwarc.
Wśrod dziervcząt tytuł wywalczyła Małgorzata Łu-
picka, a dalsze miejsca zajęły: Alicja Łupicka, Mag-
clalel,ra Jtłdek, Joanna Wypyszak, Malwina Primel,
,/lgnieszka Stal-ikowiak i Agnieszka Adamczak.
}iajlepszvch Lłhonorowarro dyplomami i nagrodami.

NIistrzostrva swą obecnością uświetr-iili: burmistrz
Jerzy Cieśla, przewodniczący Rady Zygmunt Ko-
nieczr-iy. przer,vodriiczący rady spoltu Leszek Ba]cer
i człoilek tejze lady Janusz Graczyk.
Iurniej bvł okazią do uloczystego pożegnania - 

ja-
ko instrukt Ilomana Borowskiego. Podkreślono
jego zasługi, o1brz;rmie zaangażowanie, szczególnie
rł,śród dzieci, r,v popularyzacji tej królewskiej gry.
'Io rł,łaśnie Rottan Borowski pełniąc funkcję prezesa
Ł)l<lęgorł,ego Związku Szachowego w Lesznie był ini-
cjatorem porł,ołania klubu sportowego WIEZA. Otrzy-
nał br-rkiet kwlatów, list gratulacyjny i upominek.
(Centrunr Kultury w Smiglu Romana Bororvskiego,
któr;, od kr,r,ietnia 1986 roku był jego instruktorem,
pozegnało 14 grudnia ub.r. wspólnie z odchodzącym
dylektorem teiże placówki).

oprac. (H.Z.)

UWAGA!!! Klub Szachor,vy WIEŻA zaprasza wszyst-
kich chętnych do gr;. r,v szachy, bez względu na rviek,
na zajęcia, które odbyrvają się rv poniedziałki ,"v go-
dzinar:h 15.00-1B.00 i piątki w godz. 16.00-19.00.
Zajęcia odbyr,vają się w Centrum kultuly w Śmiglu,
weiście A, pieru,sze piętro.
In{orrracje na tenat klubu można uzyskac na stronie
internetolvej www, rvieża prr.pl.

pOltOINlllA

WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW

III liga - grupa południow,a

W zaległyrn nleczu POLONIA-ARStrNAŁ II poko-
nała TAJF'UN III Ostrow Wlkp. w stosunku 10 :4.

Tał--ela po I rur'dzie III ligi glupy południowe; przed-
stawia się następująco:
1. UKS Zaki Taczanów
2. MKS iI Ostrzeszów
3. Folonia-Arsenał II Śmigiel
4. Tajfun-Skra II Ostrów
5. Tajfi,łn-Skra III Ostrów
6. SKTS Słupca
7. Eko-'fech ż'.r,chlilr
8. Burza Drzeczkowo

9. LZS Jaraczewo
10. KS Start Gostyn

IV liga

14.1Z,ub.r. .- POLONIA-ARStrI{,\Ł itr ,- uri]L,i,
'fA II Czacz 72: 6

POLONIA-ARSENAŁ IV - JU]{IOP" iI L,e,:zl:o ij : j 3
Tabe]a po I rundzie IV ligi plze(lsta\Ą,ia sitl ilłs1ei]1,1-
jąco:
1. Fielios II Czempiń ii 2l i]lg: 5i)

ż. Burza ]I Drzeczkowo il :]0 14il : 5._;

3. Orlęta l Czacz 11 16 118 : B0

4. Helios III Czenipiń 11 i6 1itj: 8ż
5. Junior II Leszno 11 }4
6. UKS I Bodzewo 11 L4

l24". 74
iOB: 90

7. Polonia-Arsenał III Śmigiel 11 10 100 : 98
B. UKS II Bodzewo 11 9 1i?: 81
9. Orlęta l| Czacz 11 6 91 : 107

61 ;137
36 : i62
35: 163

Uwaga! Zawodnik Dariusz Szyniański z PO],Oi".]]l-
-ARSENAŁ IV Śmigiel rozegrał 4 mecze -y", ]J,| 1iCłi.,
i nie był uprawniony do gry w IV ltdzę: z Rr:rlze-
wem II i Orlętami II Czacz. Wobec pow)Iższe.Jn .jla
tych drużyn przyznano walkower.

T URNIEJE, TURNIEJE
II WIELKOPOLSKI TURNIEJ KLASYFiKĄCYJNY

KADETÓw
Plcszew, 16 grudnia 2000 ł.

POLONI Ę -ARSE NAŁ w Plesze r,vie repreze il1_ clrvit-
ło 6 kadetów i 2 kadetki, Kolejny olfoil}il,r, sukles
odniósł Wojclech Waligórski, który w gl,r,łpie ,,i9
kadetów z 24 klubów olrazał sic; nailepsz-, i r,i-.l,t,-
zentował Wielkopolskę w Jastrzęlliu Zdrciu r,", ii
Ogólnopoiskim Turnieju Klasyfikaci.jn,;",il, -w l,tcr-yri,i
zajął 17 miejsce, Pozostali zawodrricy za.jęir irłstęplł-
iące lokaty:
K a d e c i: Dariusz Szyrnański - ?4. ł,ukal;z Sz.v-

nrański 
- 

30, Paweł Zbytad - 
'J,2, I1,Iichał Bednar-

czyk - 33 i Tomasz Nawrot - 38.

Kadetki: Nfalta Waligóra - 22 i Werorlii<a Zak

- 24.

III WIELKOPOLSKI TURNIBJ KLASYFIK&CYJNY
sENIoRÓW

Konin, 17 grudnia 2000 rokłr

POLONIA-ARSENAŁ była replezentowa1,1a przez
4 zawodników, Bardzo dobrze -.ptsał :.ie; ;-].iitłt.,lllici
Glinka, który minimalnie plzeglał ftnał tul,ilieil;.
Pozostali zawodnicy zaięli następuiące 1okat;;: Ri,,-

bert Bartosz - 11, Dawid l3artoszkiewlcz_- 12 i Ta-
deusz Kozłowski - 

24.

Łącznie startowało 37 zawodników z l4 wieli<opol-
skich k]ubów,

9 5 57:7ł
9 0 20:90

10. Polonia-Ar§enał IV Smigiel 11 4

11. Rydzyniak Rydzyna 11 2

72. Spartakus Kąkol,ewo 11 0

914B0
91372
91376
9127B
91072
9 967
9 B55
9 665

49
61
48
55
57

7l
74
6B opr" (H, Z.)
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Brj{i{-]LAMlN PRACY W ZAI{ŁA]lZ[!ł

Kiedy pracodawca ma obowiązek wprowa:dzenia
rv zakładzie pracy regularninu pracy?

Zasady tworzenia regulaminóv/ pracy oraz ich
treśc zostały ustalone rv art. 104 K.P. Zgodnie z tym
przepisem regu}atrrin pracy ustala organrzację i po-
rządek w procesie placy oraz związal]e z t),ryn plawa
i obowiązki pracodawcy 1 pracownika. Jeżeli w za-
kładzie zostały wprowadzone odpor,r,iednie uregulo-
,"r,ania do zakładowego układu zbiororł,ego pracy -*
rł,ówczas w zakładzie nie wprorvadza się regulaminu
pracy. Regulaminu nie wprowadza się rórvnteż wóu,-
czas, gdy pracoda,uvca zatrudnia mniej niż 5 placow-
ników (art. 104 § 2 K.P.). Należy dodać,,iż obecnie
obowiązek wprowadzenia regulamirru pracy ciąży na
każdym pracodawcy, a zatem zarówno uspołecznio-
nym jak i nieuspołecznionyni. Zgodnre z al,i. 104. l

§ 1 K.P. regularnin pracy powinien ustalać w sżcze-
gólności: organizację pracy, system rclzkładu czasu
placy, ternriny dodatkowych dni rł,olnych od pracy,
pol.ę nocną, termin, miejsce i czas wypłaty wynagro-
dzenia, wykaz plac wzbronionych młodocianym i ko-
bietom. Ponadto, zgodnie z § 2 art, 104.1,regulamrn
placy pot,inien zawierać informacje o karach stoso-
ivanl,ch zgodnie z art. 19B K.P. z tytułu odpowie-
dziainości porządkowej pracowników.

ZAj.śAZ PALEI{IA TYTONIU W ZAKŁADZIF'
PnAcY

Jalrie przepisy regulują zakaz palenia tytoniu w za-
kładzie pra€y i czy pracodawca, który nie przestrze-
ga tego zakazu może ponieść konsekrvencje? ,l- ,

Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach, w kto-
rych przebytvają osoby niepa}ące wynika z ustauy
z dllia 9listopada l995 roku o ochronie zdt,ov,ria
l:lzctl następstwalni uz;,wania tytorriu i rłyrobórv |y-
toniowych 1l)z. U. z 1996 r. poz, 55.1.

Zgcldnie z art. 5 ww. ustarvy zabrania się palerria
ivyrobóvi tytoniowych poza wyraźnie wyodrębniony-
mi nliejscami, rv ponrieszczeniach zarnkniętych za-

liładólv pracy oraz innych obiektów- użl,teczności pu-
bllczne j.

Obowiązek przygotowania miejsc, w których
moziia palić tytoń w zakładzie placy spoczywa na
pracociall,cy, I(to pali wyroby tytoniowe r.l, nriejscacl-t
objętych zakazami, o których mowa w art. 5 ustarvy
i:ccllega karze grzywny.

O rlie przestrzegani.u w zakładzie lolacy pl,zepisor,,-
1.,ly-tlienionej ustawy mogą placowrricy zakładu po-
-łiadonrić, I]'ańst,uvorvą Inspekcję Pracy, która .r.r, lazLe

l]i,) l,i-Zeb.v pode j mie interwenc ję,

ZATRUDNIENIE PODCZAS ]URLOPU
B.EZPŁATNEGO

Czy pracorvnik ma prawo'podjąć zatrudnienie u ilr-
nego pracodawcy, z;właszcza w okresie urlopu bez-
płatnego?

Przepisy plawa placy nie zawierają zakazu za-
tluC.rienia się pracorł,nika u innego pracodarvc_y
,*r oglóle, jak rórynież rv okresie urlopu bezpłainegc
Jednakze l(odeks Pracy zawiera szczególrlą reguiację
w art, 174,1, zgodnie z którą, za zgodą pracownrka
rvyrażoną na piśmie, pracodawca może mu udzieilć
urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u tn-
nego pracodawcy przez okres ustalony w tej sprarvie
porozurrieniu między pracodawcami. Praca u innego
pracodawcy, w okolicznościach przewidzianych w po-
wołanym, przepisie, jest najczęściej świadczona na
podstawie umowy o pracę zawartej na czas okre-
ślonv, odporł,iadającej okresowi, na jaki dotl-chczas
pracodawca udzieiił urlopu bezpłatnego. Ponierł.az
przepis art. i74.1 K.P. nie zawiera żadnej szczegol-
nej regulacji dotyczącej takiej umowy, należ1 przr,-
jąć, że mają do niej zastosowanie przepisy K,P. od-
r}oszące się do umów o pracę zawartych na czas
okreśIony.

Należy dodać, iż zgodnie z art, 174,1 § 2 K,P.
okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu
pracy, od którego zaLeżą uprawnienia praco.,\,nicze
i; dotychczasowego pracodawcy,

Odpouźed,zi, ud,zielżł Roman Czarneckż
spec, d.s. bhp i p.poż.
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